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Lob lodowy Wisły był jednym z ważniejszych ele-
mentów konfiguracji brzeżnej części lądolodu skan-
dynawskiego w północno-środkowej Polsce w czasie
maksimum ostatniego zlodowacenia (LGM). Uważa
się, że południowa granica maksymalnego zasięgu
lądolodu podczas LGM na obszarze Polski jest asyn-
chroniczna (Marks 2002, 2004). W zachodniej Polsce
jest ona związana z fazą leszczyńską (Brandenburg),
natomiast w Polsce centralnej i wschodniej na ogół z
młodszą fazą poznańską (Frankfurt). Na podstawie
dotychczasowych badań przyjmuje się, że maksymal-
ny zasięg ostatniego lądolodu w późnym vistulianie
nastąpił nie wcześniej niż 21 ka BP (Kozarski, 1988,
Stankowska, Stankowski 1988).

Przedmiotem kontrowersji, szczególnie w odnie-
sieniu do lobu Wisły, jest liczba i wiek (leszczyński
lub poznański) nasunięć oraz dynamika lądolodu
podczas LGM (Wysota, Molewski 2007). Ważnym
problemem pozostają ponadto uwarunkowania
funkcjonowania lobu Wisły i jego rola w dynamice
południowego sektora lądolodu skandynawskiego w
czasie LGM.

Autorzy na podstawie badań sedymentologicz-
nych i datowania luminescencyjnego osadów późne-
go vistulianu w profilach kluczowych w kilku regio-
nach północno-środkowej Polski dokonali
interpretacji pleośrodowiskowej i stratygraficznej
osadów oraz rekonstrukcji przebiegu zdarzeń gla-
cjalnych w lobie Wisły podczas późnego vistulianu.

W sekwencji glacjalnej późnego vistulianu w ob-
szarze lobu Wisły występuje zapis sedymentologicz-
ny dwóch nasunięć lądolodu o zróżnicowanym zasię-
gu: starszego korelowanego z fazą leszczyńską i
młodszego korelowanego z fazą poznańską (ryc. 1).
Zasięg nasunięcia lądolodu w fazie leszczyńskiej na

tym obszarze był prawdopodobnie znacznie mniejszy
niż zakładano dotychczas. Po maksimum w fazie
leszczyńskiej nastąpiła recesja lądolodu co najmniej
po linię doliny Noteci, środkową część dolnego Po-
wiśla i na północ od doliny Drwęcy. Ponowne nasu-
nięcie lądolodu w fazie poznańskiej przekroczyło
zasięg starszej fazy zlodowacenia i osiągnęło maksi-
mum w lobie Wisły. Transgresja ta miała charakter
ponadregionalny i objęła swym zasięgiem prawdopo-
dobnie również obszary sąsiednie.

Obydwa nasunięcia lądolodu w obszarze lobu Wi-
sły rozegrały się prawdopodobnie w ciągu około 3 tys.
lat. Maksimum zasięgu lądolodu w fazie leszczyńskiej
szacowane jest na około 20 300 ka BP, natomiast w fa-
zie poznańskiej na około 18 400 ka BP (ryc. 1). Nasu-
nięcia lądolodu podczas obydwu faz ostatniego zlodo-
wacenia charakteryzował szybki ruch lodu,
szczególnie podczas fazy poznańskiej. Tempo nasu-
wania i recesji krawędzi lądolodu podczas tych faz
było znacznie większe niż przyjmowano do tej pory.
Szacowane jest ono odpowiednio na 250 m/rok i 300
m/rok w czasie fazy leszczyńskiej oraz co najmniej na
400 m/rok i 450 m/rok w czasie fazy poznańskiej.

Szybkie płynięcie lodu na tym obszarze związane
było z suponowanym już wcześniej strumieniem lo-
dowym Wisły (Punkari 1993, Boulton i in. 2001,
Marks 2002, Wysota 2002). Przypuszcza się, że stru-
mień ten był szczególnie aktywny podczas ponowne-
go nasunięcia lądolodu w fazie poznańskiej ostatnie-
go zlodowacenia (Wysota 2002). Powstały w tym
czasie w brzeżnej części lądolodu lob lodowcowy
Wisły był zakończeniem strumienia lodowego. Był to
szeroki (do 100 km) lob wypustowy o spłaszczonym
profilu podłużnym i prawdopodobnie mniejszej
miąższości lodu w stosunku do obszarów ota-
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czających (por. Stokes, Clark 2001). Z szybkim ru-
chem lodu szczególnie w fazie poznańskiej związana
była najprawdopodobniej częściowa egzaracja osa-
dów podłoża. Jednocześnie zakładana w obrębie
lobu Wisły mniejsza miąższość lodu sprzyjała prze-
trwaniu niektórych, starszych form na obszarze Ku-
jaw (Molewski 2007).

Nierozstrzygniętym pozostaje problem synchro-
niczności/asynchroniczności granicy zasięgu lądolo-
du w obydwu fazach w czasie późnego vistulianu
poza analizowanym terenem w północnej Polsce.
Dużym uproszczeniem jest więc przeprowadzanie
szerokiej korelacji czasowo-przestrzennej zasięgów
południowej części lądolodu skandynawskiego pod-
czas LGM (np. Boulton i in. 2001, Houmark-Niel-
sen, Kjœr 2003).

Przyjęcie nowego scenariusza nasunięć ostatnie-
go lądolodu w lobie Wisły daje asumpt do rewizji do-
tychczasowych poglądów co do zdarzeń paleogeo-
graficznych na obszarze środkowej Polski podczas
późnego vistulianu.
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Ryc. 1. Czasowo-przestrzenny diagram nasunięć lądolodu w lobie Wisły podczas późnego vistulianu. Przedstawiono daty z
następujących stanowisk: Maliniec i Mikorzyn (Pazdur i in. 1980, Stankowska, Stankowski 1987, Fedorowicz, Olszak 1987,
Stankowski i in. 1999); Rzęczkowo (Wysota 2002), Wapienno (Sokołowski 2007) i Raciążek (Molewski 2007)
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